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 ... أما بعد: وأصحابه، ومن اهتدى بهداه ،وىلع آهل ،والصالة والسالم ىلع رسول اهلل نبينا حممد، احلمد هلل

ابلدن وجتميل تطهري ب بّين ما يتعلقمن وجوب تطهري ابلدن من انلجاسات  بعد أن انتىه املؤلف ف

 ضوابط هذا ابلاب: ، واألوساخ واألقذار اليت تنفر منها انلفوس من 

 للك وقت لغري الصائم.  -ءلالم واثلاابتخفيف  -واللسان، واللثة    ،السواك مسنون ىلع األسنان  :الضابط األول

 يتأكد استعمال السواك يف عرشة مواضع. الضابط اثلاين:

 : جيب ختان اذلكر واألنىث.الضابط اثلالث

 ونتف اإلبط لك أسبوع. ،وتقليم األظفار ،وحف الشارب ،االستحداد :يستحب الضابط الرابع:

 بالراء، والوشم. والورش ،من الزينة انلمص :: حيرم الضابط اخلامس

 (: 1051)ت:  قال العالمة منصور ابلهويت 

 

استعمال عوٍد يف األسنان إلذهاب اتلغري رشًعا  "وهو  :  ((كشاف القناع))قال الشيخ منصور يف    يسن التسوك()

 .اللثة. 3 ،اللسان. 2األسنان، . 1ويستحب استعمال السواك يف املواطن اثلالثة: ، " وحنوه

 .فهو اسٌم للعود اذلي يُستاك به :وأما لكمة السواك

 .لللصائم بعد الزوا ، ويكره األصل أن التسوك يُسن لك وقٍت و

، بعض األطباءلقول  اخالفا بالعرض التسوك ىلع األسنان يكون يسن أن  (بيرساه )يُسن التسوك عرًضا

ا   يف األشياء اليت ليس فيها أذى.تستعمل ايلمىن وايلد ، ذىلألألن التسوك إزالة  ؛ايلد اليرسى مستخدما

 .كذلك بايلد اليرسى  طوالا أما التسوك ىلع اللسان فيكون 
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ا رطبا اكن  سواءيُستحب أن يستاك بعود لّي  )بعوٍد لني من حنو أراك( ؛ وهو أفضل األراكعود من ا أو يابسا

 ألن ؛شجر الزيتونو ،أصل سعف انلخلوهو  :اكلعرجون :يشبه األراك باتلنظيفيُلحق به ما ، وبه يتسوك ما 

 .تشبه شعريات األراك شعرياتا مفيه

 :به يف العود اذلي يستاكيُشرتط و

 .أن يكون منقياا .1

 .ال جيرح وال يرضأن  .2

 .ال يتفتتأن   .3

 فإنه مكروه. ؛فإن اكن جيرح أو يرض أو يتفتت

 :والسواك للصائم فيه تفصيل ىلع املذهب

 .إن اكن قبل الزوال فيُسن بيابس، ويباح برطب .1

ا .2  .إن اكن بعد الزوال فيُكره مطلقا

ُلُوُف فخِم الّصائِم    »:    هذه املسألة حديث أيب هريرة    وديلل . رواه «  أطيخُب عند اهلل ِمن ريِح الِمسِك خلخ

 وهذا ال يكون إال برتك التسوك.ها، أثر يُستحب أن يبىقف ؛ فإذا تسوك الصائم فإن أثر العبادة سزيولابلخاري

 رواه ابليهيق. « إذا ُصمُتم فاستاكوا بالغداةِ وال تستاكوا بالعشي  »قال:   استدلوا حبديث يلع كذا و

 :-ها إال ثالثةمنلم يذكر املؤلف - مواضع ىلع املذهب عرشة اليت يتأكد فيها استعمال السواكاألحوال و

  املوضع األول:

 .السواك ه؛ أي:هو ازدياد طلبه وفضيلت :واتلأكد كما قال الشيخ عثمان )ويتأكد عند صالة(
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قد إذا اكن للصالة، و بيُستحجائز بل املراد قبل تكبرية اإلحرام، وهذا يدل ىلع أن التسوك يف املسجد و

 .السواك يف املسجد: وال يكره ((اإلقناع))يف  وقال احلجاوي ،   نص عليه شيخ اإلسالم 

 :املوضع اثلاين

اكن ال   رسول اهللأنَّ  »: عند االنتباه من نوم الليل أو انلهار، لقول ًعئشة  

 رواه اإلمام أمحد. « إال تسوَّكِ  ؛يرقُُد من يلٍل وال نهاٍر فيستيقُظ 

 :املوضع اثلالث

 .إذا تغريت راحئة الفم

 املوضع الرابع: 

 ويكون استعمال السواك عند املضمضة. ،عند الوضوء

 املوضع اخلامس: 

 عند قراءة القرآن الكريم.

 املوضع السادس: 

 .عند دخول املسجد

 املوضع السابع: 

 املزنل.عند دخول 

 واملوضع اثلامن: 

 إطالة السكوت.عند 
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 واملوضع اتلاسع: 

 راحئة الفم. معهخلو املعدة يتغري ألن ؛ من الطعام  خلو املعدةعند 

 :املوضع العارش

 هو عند اصفرار األسنان.

 ،يبدأ التسوك من اثلناياوندباا، ثم األيرس،  يبتدئ املتسوك جبانب فمه األيمن    (ويبتدئ جبانب فمه األيمن)

 .إىل اجلهة اليرسى  ومنهااثلنايا  إىلثم يعود  ،اجلهة ايلمىن إىلثم 

نخ     اكنخ انليبُّ  »:    حلديث ًعئشة   لِهِ يف    :ُُيِبُّ اتلَّيخمُّ لِهِ   ،تخنخعُّ نِِه ِف وخ ُطُهورِهِ  و  ،وتخرخجُّ
ْ
أ  شخ

 رواه ابلخاري .« ُُكيهِ 

ِهُن ِغبًّا) يخدَّ بهم احلكم هنا فلم يذكر (وخ
ُ
يُستحب أن وُمطيب، الغري  ادلهنب يُسن اإلدهان، واملذهب أنه هأ

 .شعرو بدنيف  ااإلنسان غب  يدهن 

 ا.غب   ها، فيُستحب أن يدهن"واللحية اكلرأس يف ظاهر الكمهم: "  الشيخ منصور فقالاللحية أما و

اهنا: أن  اهومعن، موضع عنوالغب خيتلف من موضع  ا ويرتكه يوما  .يفعله يوما

يخْكتخِحُل وِتًْرا ) ا فواملذهب أنه يُسن، ، كماحلذكر املؤلف ي  لم (وخ يف لك  ؛ أي:يُسن أن يكتحل لك يللة وترا

، وهذا يدل عليه   " ويسن االكتحال لك يللة بإثمد مطيب بمسك: " ((اإلقناع))قال يف  قبل انلوم، ومرات    عّي ثالث

باإلثمد لك يللة قبل أن ينام يف لك عني اكن يكتحل    انليب أن   »  حديث ابن عباس 

 رواه اإلمام أمحد. « ثالثة أميال

جيُب ختان ذكٍر وأنىث) أخذ اجلدلة  :وأما ختان األنىثأخذ اجلدلة اليت فوق احلشفة لكها،  :وختان اذلكر (و

 اليت فوق حمل اإليالج تشبه عرف ادليك.
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ألِْق عنك شعرخ  »لرجل أسلم:    يف املذهب واجب ىلع اذلكر واألنىث، لقول انليب واخلتان 

 .وهذا أمر واألمر يقتيض الوجوب . رواه أبو داود، « واختِتْ الكفرخ 

ب الُغسُل  إذا اتلخىق اخلِتانانِ  » : قول انليب ول يدل ىلع أن . فهذا رواه اإلمام أمحد « وجخ

ا ىلع الرجل.  النساء كن خيتنت، وقياسا

إال إذا خاف ىلع نفسه رضراا أو ؛ أي: بعده، ند ابللوغوقت اخلتان ع (عند بلوٍغ ما لم خيف ىلع نفسه)

ا فإنه ال جيب اخلتان  ؛ وخيري يف ذلك.تلفا

 أقرب للربء. ألنه ؛هو من أول الوالدة إىل اتلميزيو :الصغر: االختتانالزمن األفضل يف  (وزمن صغر أفضل)

ابن عمر  رواهما : اهتهوادليلل ىلع كر، حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه :القزع  (ويكره القزع )

: «  َّأّن انليب  رواه أبو داود. « ، نىه عن : القزع. 

 يف القزع؟ هل يدخل اتلقصري مسألة:

 ؛ فإنه مكروه ىلع املذهب.لكن اتلقصري إذا أدى إىل التشبه بالكفار؛ ال يدخل فيه

حلاجتها  ؛ثقب أذنها مباحفلعدم احلاجة، أما ابلنت واجلارية  ؛يُكره ثقب أذن الصيب (وثقب أذن صيب)

 للزتين خبالف الصيب.

 نىه » قال: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؛ حلديثيُكره للمسلم أن ينتف الشيب (ونتف شيٍب )

 رواه اإلمام أمحد.. « وقال: إنَّه نُوُر الُمْسلِمِ ، عن نتف الشيب  رسول اهلل

ا ىلع هل  مسألة:  ؟نتف الشيبيكره قص الشيب قياسا

 ال يُكره القص.



 6 

 

6 

 

ْيَتُُه اَكثلََّغاَمةي حلديث ؛ يُكره تغيري الشيب بسواد (وتغيريه بسواد) ُسُه َوحلي
ْ
َة َوَرأ يبي قَُحافََة يَوَم َفتْحي َمكَّ

َ
َ بأ ِتي

ُ
أ

ا، فَقاَل رَسوُل اهللي  وا هذا بشٍء، وخاْجتخنُِبوا السَّ  »:  َبيَاضا ُ ريي  رواه مسلم. « وخادخ غخ

 فإنه حيرم.؛ شعر بالسوادبصبغ البيع عبد أو أمة  ؛يف نكاح أو بيع اإن حصل الصبغ بالسواد تدليسا و

 ما اذلي يُسن أن يُصبغ الشعر به؟  مسألة:

يه ويدل عل،  صبغ فيه سواد يميل إىل احلمرةوالكتم ، اللون محراءيُسن أن خُيلط احلناء والكتم، واحلناء 

تخمُ  »:  ديث أيب ذر ح يبخ احلِّناُء والكخ تُم به الشَّ ْ  رواه اإلمام أمحد. « إنَّ أحسنخ ما غريَّ

 والزعفران. كذلك بالورس يباح الصبغ و

 .السنةوهذه العانة باحلديد، شعر حلق : واالستحداد (ويسن استحداد)

 قص الشعر؟  يصحهل  مسألة:

 دون حلقه.نعم هل قصه 

 هل املوس من االستحداد؟  مسألة:

 .ديد؛ ألنها مصنوعة من احلنعم

ديد، ويدل ىلع ذلك احلب يزال الشعركن السنة أن ؛ لوغريهادهانات من  هل أن يقصه ويزيله بما شاءو

ٌْس: اخلِتاُن، وااِلْستِْحداُد، وقخصُّ الّشارِِب، وتخْقلِيُم األْظفارِ   »:    مرفوًعا   حديث أيب هريرة   ةُ َخخ ونخْتُف   ،الِفْطرخ

 متفق عليه. « اإلبِْط 

 .يسن حف الشارب و (وحف شارب )

 ما الفرق بّي احلف والقص؟مسألة: 
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؛ كما اكن يفعل ابن عمر    دون حلقهحىت يظهر اجلدل    أن يأِت ىلع شاربه لكه ويبالغ يف قصه  احلف:

 .ألن احللق مكروهو

 .: أخذ الزائد فقط ىلع أطراف الشفة العلياوالقص

 .  كما قال اإلمام أمحد أوىل من القصاحلف عند احلنابلة و

ؤها إعفاتركها ولكن السنة ، ما زاد ىلع القبضة أخذجيوز عند احلنابلة ، وحمرم ؛ فإنه وأما حلق اللحية

 دون األخذ منها.

 للحديث املتقدم.؛ الرجلأو سواء أظافر ايلد ؛ ويُسن تقليم األظافر )وتقليم ظفر(

 األظفار بعد تقليمها تكميالا للنظافة.غسل ويستحب 

 .وانلتف خيتلف عن احللق ،فإن شق عليه فإنه حيلقه ،للحديث السابق ؛يُسن نتف اإلبطو )ونتف إبط(

لك :  ونتف اإلبط  ،وتقليم األظفار  ،وحف الشارب   ،استحداد  ؛األربعة املتقدمةيستحب أن تكون السنن  و

ا إال الشارب  ،  مجعة قبل الصالة ا كما قال اإلمام أمحد.  ؛لك أسبوع فويكره تركها فوق أربعّي يوما  ئلال يصري وحشا

 نتف الشعر من الوجه سواء من احلاجبّي أو من الشارب أو من اللحية للرجل واملرأة.  :انلمص  (وحرم نمص)

ِ انلّامصةخ واملتنميصةخ  »اللعن: وهو حمرم؛ حلديث  لعن يدل ىلع أنه كبرية من كبائر الو ،« لعنخ رسوُل اَّللَّ

 قص الشعر جيوز.؛ لكن اذلنوب وأنه حمرم 

،اللحية حيلق قد عض وابل ،خيص لك الوجهوانلمص  إذا اكن ، وحلق اللحية حمرم واألصل أن  باخليط مثالا

ا.  باخليط فهو أشد حتريما

 ليك تفلج وحُتسن.؛ برد األسنان: الورش (وورش)
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، وغرز    :الوشم  )ووشم( نخ   »  يف الصحيحّي :  ابن عمر  حلديث    ؛رم هو حماجلدل بإبرةٍ وحشوه كحالا لخعخ

ةخ  انليبُّ  ةخ والُمْستخْوِشمخ ، والواِشمخ اللعن يدل ىلع أنه كبرية من كبائر و «الواِصلخةخ والُمْستخْوِصلخةخ

 .اذلنوب وأنه حمرم 

 والوشم. ،رشووال ،انلمص؛ لكنها حمرمة ؛هذه أشياء من الزينةف
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 باب الوضوء 

 ، ويه انلظافة.من الوضاءةالوضوء: لغة: 

 :  .استعمال ماٌء طهور يف األعضاء األربعة ىلع صفٍة خمصوصةورشًعا

 ضوابط هذا ابلاب:

 .فروض الوضوء ستة أواًل:

 رشوط الوضوء عرشة.ثانًيا: 

 صيغ انلية يف الوضوء أربعة.ثاثلًا: 

 هو اذلي يصفها. :واخلفيفهو اذلي يسرت البرشة،  :الكثيفرابًعا: الشعر 

 . : جذب املاء إىل باطن األنفاالستنشاقضابط  و،  وضع املاء يف الفم مع إدارته فيه  :خامًسا: ضابط املضمضة

 يسن اتليامن يف غسل أعضاء الطهارة.سادًسا: 

 (: 1051)ت:  قال العالمة منصور ابلهويت 

 .ستةويه : وفروض الوضوء  (فروضه)

 الفرض األول:

ـَِدة  ىجسفَٱۡغِسلُواْ وُُجوَهُكمۡ حمس  :لقوهل تعاىل  (، ومنه فم وأنف)غسل الوجه من الفروض غسل الوجه  و،    اآلية حمتجحس  حجسالَمائ

 .اليت ال يصح الوضوء إال به

 انسقطيال ، ووالغسلومما يدخل يف حد الوجه: الفم واألنف فال بد من املضمضة واالستنشاق يف الوضوء 

ا   سهواا.وعمدا
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 :اثلاين ض الفر

يِۡديَُكۡم إىَِل ٱلَۡمَرافِقِ حمس :تعاىل لقوهل (وغسل ايلدين مع املرفقني)
َ
ـَِدة ىجسَوأ ملتىق عظم هو  واملرفق: ، حمتحمت اآلية حمتجحس حجسالَمائ

 .العضد واذلراع

 : الفرض اثلالث

ُذنان  »حلديث:    ؛جيب مسحهما مع الرأس  ؛ أي:  األذنانومن الرأس    (  -ومنه األذنان    –  )ومسح الرأس ُكه
ُ
األ

 .ابن ماجه رواه «من الرأِس 

  الفرض الرابع:

 .هما العظمان انلاتئان يف جانيب الرجل :والكعبان؛ (وغسل الرجلني مع الكعبني)

  الفرض اخلامس:

 .هؤيصح وضو فالالرتتيب بّي األعضاء املغسولة، وإذا لم يُرتب اإلنسان  (وترتيب)

 :والفرض السادس 

ال يؤخر املتوضئ غسل عضو أو مسحه أن    :فاملواالة  بأن ال يؤخر غسل عضو حىت جيف ما قبله(؛  )ومواالة

فإن وضوؤه ال يصح   ؛ايلمىنأخر غسلها حىت جفت يده  و  اليرسى فإذا أراد أن يغسل يده  ،  حىت جيف العضو قبله

 لفقد املوالة.

 ؟، هل يصح الوضوءرأسهوقد جف  يرسى ال رجلهأراد أن يغسل  مسألة:

 .املواالةفرض ؛ ألنه لم يفقد نعم

 :رشوط صحة الوضوء، ويه عرشة ذكر ثم 

  (: نية)ورُشط هل ولغسل الرشط األول:
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إنَّما األْعماُل  »انلية، حلديث:  :مستحبّي أو واجبّي وكذلك اتليمم ااكنيُشرتط للوضوء والغسل سواءا 

 . عملهىلع فال ثواب اإلنسان فإذا لم ينوي . « بانليّياِت، وإنَّما لُُِكي اْمِرٍئ ما نخوى 

 استثىن احلنابلة يف انلية صورتني: و

؛ فإنها الزوج يطأهاال حىت  فاسانلحليض ون االغتسال يف اماملمتنعة أو املسلمة  ،اذلمية الصورة األوىل:

ا   .وطؤها زوجها، ويباح لبال نية تُغسل قهرا

 .ينوي عنه اغسلهإنه ، فتغسيل امليتالصورة اثلانية: 

  (وطهورية ماء) الرشط اثلاين:

ا ،أن يكون املاء طهوراا يشرتط  ا أو طاهرا  فإن الوضوء ال يصح. ؛أما إذا اكن جنسا

   (وإباحته) الرشط اثلالث:

ايشرتط   فإن الوضوء ال يصح به. ؛املعّي حرام ثمنه فإن اكن مرسوقاا أو مغصوباا أو، أن يكون املاء مباحا

 برادة ماء أوقفت للرشب فقط، فما حكم الوضوء من مائها؟ مسألة:

 الواقف.جيب العمل برشط و فقط، مما ُسبيل للرشب  هألن ؛فال يصح الوضوء منه املياه املحرمةمن  ماؤها

  (ما يمنع وصوهل ةوإزال) الرشط الرابع:

 ؛ البرشةالصق أو دهان يمنع وصول املاء إىل ىلع البرشةإذا اكن فإزالة ما يمنع وصول املاء إىل البرشة، : أي

 .إزاتله قبل الوضوء ضئىلع املتوفيجب 

  (موجب عوانقطا) :الرشط اخلامس

 .وغريها وانلفاس ،خلارج من السبيلّي، واحليضاك ؛انقطعتقد ال بد أن يتوضأ ولك نواقض الوضوء  :أي
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 : العقل.الرشط السادس

ه غري ء سنوات فإن وضو علطفل اذلي هل أقل من سب، فان لم يُمزياتلميزي، فال يصح وضوء مَ  الرشط السابع:

 صحيح.

 ماذا نفعل؟ ف، ، ومن رشوط الطواف الوضوءباحلج وأردنا الطواف به لطفلأحرمنا  مسألة:

 هل.ال يُشرتط والوضوء يسقط عنه أثناء الطواف، فثم أحدث  أقل من سبع سنواتعمره اكن و توضأإذا  .1

 ويُشرتط هل.الوضوء يسقط عنه فالثم أحدث أثناء الطواف،  سبع سنواتقد استكمل اكن و إذا توضأ .2

 اإلسالم. اثلامن:الرشط 

 .االستنجاء واالستجمار الرشط اتلاسع:

 .دخول الوقت ىلع من حدثه دائٌم لفرٍض  الرشط العارش:

 اتليمم.كذا ، ووالغسل ،يف الوضوء :أي (وجتب فيهما)

 ." بسم اهلل: "  والتسمية يه (التسمية)

انلطق فتنطق بها  فتنطق بضم اذلال، أما إذا أردت  ؛  إذا أردت بكلمة اذلكر اتلذكرفبضم اذلال،    (كرمع اذلُّ )

 .يأِت يف اللغةفالكهما سواءا بضم اذلال أو بكرسها  ((الُمطلع))يف و ،بكرس اذلال

 ما حكمه؟ ف ،إذا نيس التسمية حىت انتىه من وضوؤه مسألة:

  .صحيح

 ؟ االستئنافاإلًعدة أو هل يلزمه ف، أنه لم يسم تذكر يف أثناء الوضوءإذا مسألة: 

 .يسيم ويستأنف أنه املذهب

 بأن تقرتن انلية مع التسمية. :أي؛ التسميةفينوي عند  (فينوي عندها)
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 . ينوي قبل التسمية بيسري يعين (أو قبلها بيسري)

 الوضوء ذلي ال تفوت به املواالة يف الوضوء، والزمن اذلي ال تفوت به املواالة يف  االقدر    ضابط اليسري؟هو  ما  

ا الوضوء وكذا  ،  خيرج للمسجد خبمس دقائققبل    هلمسجد، أو يف بيتل  نزوهلقبل    هت ال ينوي وهو يف سيار، فيسري جدا

 ثم يتوضأ. ،ثواين؛ أي: يسريأن تكون انلية بزمن ال بد فبفرتة طويلة، ه قبلفال ينوي 

 اإلنسان ىلع نيته يف الوضوء؟  لهل يتصور أن يذهمسألة: 

 ذلك.  يُتصورنعم 

 اليت إذا نواها اإلنسان ارتفع حدثه؟يف الوضوء صيغ انلية يه ما 

 الصيغة األوىل:  

تأِت إىل املغسلة وتنوي رفع احلدث، فإذا نويت رفع احلدث مثل: أن  أن ينوي رفع احلدث، )رفع احلدث(

 دث يرتفع.احلثم سميت وتوضأت فإن 

 الصيغة اثلانية:

، فالصالة مثالا يشرتط لصحتها الوضوء  تهوهذا يُعرب عنه أن ينوي ما يُشرتط لصح  (أو الطهارة للصالة مثاًل )

 وحنو ذلك. أو تتوضأ ناوياا مس املصحفالوضوء، فتنوي يف قلبك وضوءك هلا، 

 الصيغة اثلاثلة:

اأي: واألشياء  (وإن نوى ما يُسن هل)  ، فمنها:اليت يسن هلا الوضوء كثرية جدا

 .القرآن فإن حدثه يرتفع قراءةفإذا توضأ ناوياا ، قراءة القرآن ،أو حديث ،قراءة فقهك (كقراءةٍ )

 .هل الوضوءاألذان يُستحب ، وفإن حدثه يرتفع األذانكذلك إذا توضأ ناوياا و)وأذان( 
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ال أن يتوضأ و لشاكفيُسن ل؛ أو لم حيدث نه أحدثأشك  هلكنطهارته؛  امتيقنا أن يكون  (شكرفع و)

 .حدثه يرتفعو ذلك عليهجيب 

 .به فع وهل أن يصيلتالغضب فإن حدثه يرإطفاء يُستحب ملن غضب أن يتوضأ، فإذا توضأ ناوياا  )غضب(

 الصيغة الرابعة:

حدثك وأنك ال تزال  ناسيااكونك  لكن برشط  ؛إذا نويت جتديد الوضوء (ناسًيا حدثه أو نوى اتلجديد)

 .احلدث يرتفعىلع وضوئك؛ فإن 

ا احلدثنويت جتديد الوضوء أما إذا   ؛ ألنه تالعب.ال يرتفع؛ فإن احلدث متذكرا

 ؟إلنسان جتديد الوضوءل يستحبمىت مسألة: 

 بينهما.للصالة  الوضوء جتديد فيستحب هل؛ توضأ وصىلإذا  .1

 جتديد الوضوء. هليصل؛ فال يستحب  لمذا توضأ وإ .2

 حدثه؟هل يرتفع ف، األربع صيغ الوضوءإحدى إذا نوى الوضوء فقط ولم ينو مسألة: 

 ىلع املذهب.حدثه ال يرتفع 

صالة اجلمعة ؛ ألن ما يسن هل الطهارةنية هذا يدخل يف  (مجعة أو عيد أو ارتفع حدثه أو الغسل نلحو) 

 يُسن هلا االغتسال، فإذا نوى ما يسن هل االغتسال فإن حدثه يرتفع.

، ولم يكن جنباا، كأن ينوي  غتسل الغسل املستحبإذا ا مسألة: وتمضمض غسل يوم اجلمعة مثالا

أو ال  األصغر هجزئ اذلي ليس فيه وضوء، فهل يرتفع حدثاملبصفة الغسل واستنشق ثم أفاض ىلع جسده املاء 

 رتفع؟ ي 
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كذا اللجنة ادلائمة، ووهذه فتوى  ،  وهو لم يأت به  رتتيبالإىل  فيه  ألن الوضوء حيتاج  ؛  ه األصغرحدث  ال يرتفع

 ، فال بد أن يتوضأ يف هذا الغسل املستحب.املذهب

، ويغتسل الغسل املجزئ رفع احلدث األصغرواجلنابة  رفع  نوي  ي ذ من أن  ئفال إشاكل حين  اجنبا   نأما إذا اك

 فريتفعان ىلع املذهب.

 .ونوم  ،وريح ،واغئط ،كبول )وإن تنوعت أحداث(

 تلداخلها. ؛ترتفعمجيع األحداث فإن رفع حدث انلوم  ي نوكأن ي  (ارتفع ُكها )فنوى أحدها

ء: يُسن أن ينوي عند أول مسنون يف الوضوء، وأول مسنون يف الوضو (ويسن أن ينوي عند أول مسنون)

 فإنه جيزئ. همااستقبال القبلة، فإذا نويت عندوناك مسنون آخر: السواك، ، وهسل الكفّيغ

غسل كفّي قبل التسمية،  :مثل ؛وجد ذلك املسنون قبل أول واجب يف الوضوء :أي (وُجد قبل واجب)

 ال يقوم غريها مقامها.و "، بسم اهلل" : قائالا  ثم يسيم ،فينوي بالصيغ األربعة املتقدمة، فينوي 

 ،، وهو األصل يف أعضاء الغسل، والوضوءم ايلمىن ىلع اليرسى ي قديستحب ت و (ثم يغسل كفيه ثالثًا)

 واتليمم.

 ، ويتمضمض بيمينه.وضع املاء يف الفم مع إدارته: ضابط املضمضةو (ثم يتمضمض)

 .هعند األنف ويستنشق بيده ايلمىن  باملاء ِتيعين يأ (ثم يستنشق بيمينه)

 :ثالث صفاتاملضمضة واالستنشاق هلا ود اليرسى، االستنثار بايليكون  (ويستنرث بيساره ثالثًا ثالثًا) 

  .ويستنشق منها ثالث مرات، ن يأِت بغرفة واحدة يتمضمض منها ثالث مراتأ الصفة األوىل:

 .أن يتمضمض بثالث غرفات، ويستنشق بثالث غرفات :الصفة اثلانية
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 ، يفعله ثالث مرات.يه املستحبةو، دون فصل أن يأِت بغرفة يتمضمض منها ويستنشق :اثلاثلةالصفة 

 .به  دشعره متأخر أو متقدم ىلع جبهته فال يُعت  مناغبلاا أما    (من منبت شعر الرأس املعتاد  ثم يغسل وجهه)

، هو جممع اللحيّي:  واذلقناللحية،    ا شعرمينبت عليه  ما  :اللحيني  (واذلقن طواًل   مع ما احندر من اللحيني)

 وهذا يف الطول.

 هذا حد الوجه.هذا العرض، و )وما بني األذنني عرًضا(

هو اذلي يصف البرشة، فإذا وصف الشعر البرشة فيجب غسل   :الشعر اخلفيف  )وما فيه من شعٍر خفيٍف(

 الشعر لكه، حىت تصل إىل البرشة.

هو اذلي ال يصف البرشة، فاذلي ال يصف البرشة جيب غسل الظاهر : لكثيفلشعر اا )وظاهر الكثيف(

 .فقط

خيلل باطنه(  .لشارب ا أو ،أو احلاجبّي ،سواء اكن يف اللحية ؛الشعر الكثيف يستحب ختليل باطن )و

 إىل املرفق. من األصابع تبدأ ايلد (ثالثًا )ثم يديه مع مرفقيه

، أو يف األنف مثالا  ،إذا اكن حتت الظفريف الوضوء يعىف عن يسري وسخ  (ويعىف عن يسري وسخ حتت ظفر)

 ؛ ألنه متكرر.رأو يف الشع

 عن يسري وسخ حتت األظفار أو ال يعىف؟ يف الغسل هل يُعىف مسألة: 

، وحينئٍذ جيب ىلع من أراد أن يغتسل من اجلنابة خاصة أن يقلم أظفاره وأن يدخل عن ذلك ال يُعىف .1

 ، وهو قول أغلب احلنابلة، خالف الوضوء.املاء يف لك ماكن

 يعىف عن ذلك. .2

 .سىم قفابماٍء جديد، وحد الرأس يبدأ من حد الوجه إىل ما ي (ثم يمسح رأسه)
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 ؟ هرأس الرجلمسح ي كيف  مسألة:

 الوجه إىل قفاه ثم يردهما. حدأن يبدأ من 

 ؟ ها رأس املرأةمسح ت كيف  مسألة:

 ه.مسح  ال جيباذلي يف اخللف فلو اكن الشعر غري مربوط فيكيف أن تمسح إىل القفا، أما الشعر الزائد   .1

ا .2  املسح عليه وهو مربوط.فيحب فكه ثم مسحه، وال جيزئ  لو اكن الشعر مربوطا

ا.  وكذا الرجل لو اكن شعره طويالا أو مربوطا

 .مرة واحدة يبدأ بايلمىن ثم اليرسى  (ثم يمسح أذنيه مرة) 

 هل يمسح أذنيه بماء جديد أو مع ماء الرأس؟  مسألة:

 .املذهب أنه يستحب أن يكون بماٍء جديد

 كيف يكون مسح األذنّي؟  مسألة:

 .الرأس ييل ما: ظاهر األذنو، السبابة يف صماخ األذن ويمسح بإبهامه ظاهر األذنأن يُدخل 

هما العظمان انلاتئان يف  بان:الكعو، يغسل رجليه مع كعبيه ثالثااثم  (مع كعبيه ثالثًا )ثم يغسل رجليه

 .جانيب الرجل

 .واتليمم ،الغسل، وبعد الفراغ من الوضوء (ثم يقول)

ا برصه إىل السماء للسماء()رافًعا برصه   .حال كونه رافعا
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حديث  منهذا احلديث ورد ( أنَّ حممًدا عبُده ورسوهُل أشهد و ،شهْد أن ال هلإ إال اهلُل وحده ال رشيك هلأ)

ا برصه إىل السماء"أما و، يف صحيح مسلم ر بن اخلطاب عم ر بن اخلطاب عم من حديث تفورد" رافعا

  وغريه.عند اإلمام أمحد 

رينخ ا »ويستحب أن يزيد عليه:                                ، كذلك يزيد عليه: « للُهمَّ اجعخلين ِمنخ اتلَّّوابنيخ واجعخلين منخ املتخطهي

حبمِدك أشهُد أن ال هلإخ إال أنت أستغفُرك وأتوُب إيلك »  .« سبحانك اللَّهمَّ و

 :الفرض فإنهإذا قُطع جزء من  (ويغسل أقطع بايق فرضه)

 :من حمل الفرض يغسل املتبيق .1

 إىل املرفق.  يغسل الساعدفيجب أن الرسغ يده من  تإذا قطع -أ

 .فقطاملرفق غسل رأس أن ييجب املرفق ف منإذا قطعت يده  -ب

 .فوق املرفقمما غسل ما بيق يُستحب املرفق فما يزيد عن  ع من يدهلو قُط .2

 عضاء جتف بدون تنشيف.األ هترك، واملستحب هءأعضايباح ملتطهر أن يُنشف  (ويباح تنشيف)

 .كيغسل أعضاء :أي؛ كأيوض أن ن تأِت بشخص يعينك ىلع صب املاء أو أيباح  (ومعني)

 ؛ونوى هذا املوضأ رفع احلدثبإذنه، ه ؤيوض  منشخص جالس مثالا وجاء ك (بإذنه ونواه صح ومن وضئ)

 .فقد صح وضوءه

 الوضوء ذكر بعض مسنوناته:ملا انتىه املصنف من بيان صفة 

يدخل فمه املاء ثم يستاك بيده أن عند املضمضة، يعين يكون وسبق ذكره كما  (سواك ويسن يف وضوء)

 اليرسى.

 ثالثاا. كفّياليسن غسل و (غسل كفيهو)
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يأثم وغسل يديه ثالثاا أول يشء،  عليه  وجب  الليل    جلس من نوم ه إن  ألن  (إن لم يكن قائًما من نوم يلل)

ثالثاا الليل، ثم يغسلها مرة ثانية من نوم إذا غسلها ثالثاا والبد من انلية والتسمية وهو متذكر،  إن لم يفعل

 للوضوء.

 بيداءة، أو بُداءة، أو بَداءة. باتلثليث يف ابلاء: ابلداءة(و)

 قبل غسل الوجه. تنشقأن يبدأ باملضمضة ثم يس (قبل غسل وجٍه بمضمضة فاستنشاق)

 أو ال يصح؟  والوضوء يصحهل لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق  مسألة:

 ثم غسل الوجه. لسنة أن يبدأ بمضمضة ثم االستنشاقا لكن ؛يصح

 يصح أو ال يصح؟ هل ثم املضمضة  قلو بدأ باالستنشا مسألة:

 الوجه.؛ املضمضة ثم االستنشاق ثم غسل رتتيباللكن السنة  ؛يصح

والواجب: أن يدير املاء ،  املاء يف لك فمه  ئأن يدير املتوض   :املبالغة يف املضمضة  (ومبالغة فيهما لغري صائم)

 يف الفم أدىن إدارة.

هو أن تستنشق املاء إىل  والواجب:  إىل أقىص األنف،املتوضئ املاء أن يدخل : هو االستنشاق أما املبالغة يف

 .أن يدخل باطن األنف

؛ « وبالِْغ يف املضمضِة واالستنشاقِ  »، ويف رواية: « وبالْغ يف االستنشاقِ  »قال:  والرسول 

 فتسن املبالغة فيهما لغري الصائم.

 للصائم ؟ يف املضمضة واالستنشاق ما حكم املبالغة مسألة: 

 .هةمكرو
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اجبّي، حلاك ؛وبقية شعور الوجهرشة، بالكثيفة اليت تسرت ال لحيةاليسن ختليل  (وختليل حلية كثيفة)

 .الشارب و

 .القدمّي، وايلدين يُسن ختليل أصابعو (وأصابع)

 ؟ّيكيف ختلل أصابع القدم مسألة:

 خنرص ايلد اليرسى. باستخدام .1

رجل الإبهام  ثم منإىل إبهامها،  ايلمىن رجلالخنرص  يبدأ من بطنو، يكون اتلخليل من بطن القدم  .2

 .اليرسى إىل خنرصها

 ؟دينكيف ختلل أصابع ايل مسألة:

 .بالتشبيك

يف مسح ويف غسل الكفّي يف الوضوء، ، ويقدم ايلمىن ىلع اليرسى يف غسل كفيه من نوم الليل (وتيامن)

 .األذنّي

إذا لم يدخل املاء فالفرك، واملراد أنه يستحب دلك األماكن اليت يتباعد عنها املاء، هو  :ادللك (ودلك)

 إذا دخل فيه فحينئٍذ يستحب لك أن تدلك.وجيب ادللك، وإىل اجلدل اجلاف 

 ماء مسح الرأس.غري ماء جديد  (وأخذ ماٍء جديد لألذنني)

  ،أعضاء الوضوءيستحب غسلة ثانية وثاثلة يف  (ثانية وثاثلة )وغسلة

رواه  « فمن زادخ ىلعخ هذا أو نُقصخ فقد أساءخ وظلمخ أو ظلمخ وأساءخ  »حلديث  اثلاثلة؛  وكره فوق)وكره فوقها( 

 .أبو داود

  واهلل تعاىل أعلم، وصىل اهلل ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه وسلم.
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